
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد
پیش بینی 3 هفته سخت و پر مرگ ومیر

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت مراجعات بیماران کرونا به 
بیمارستان ها در خیز چهارم بیماری، گفت: متاسفانه حداقل دو سه هفته سخت و پرمرگ 

را در پیش خواهیم داشت.
دکتر حمید عمادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت گردش ویروس کرونا در 
کشور گفت: در حال حاضر بیمارستان ها به سرعت پر شدند و بیمارانی که داریم بستری 
می کنیم، عمدتا بیماران بدحالی هستند و نمی توانیم سریع مرخص شان کنیم و مجبوریم 
بیماران را بیشتر در بستری نگه داریم تا بهبودی حاصل کنند. این موضوع باعث می شود 
که بیمارستان ها زودتر به ظرفیت اشباع برسند و نتوانند پذیرش بیمار داشته باشند. این 
وضعیت نگران کننده است و ممکن است نتوانیم سرویس درست را به مردم ارائه کنیم. 

زیرا بیماران هم زیادند و هم بدحال.
وی با بیان اینکه افزایش بدحالی بیماران به دلیل افزایش شــدت بیماری است، گفت: 
درصد عمده ای از ویروسی که اکنون افراد را آلوده می کند، کرونای جهش یافته انگلیسی 

است.
عمادی درباره برخی اظهارات مبنی بر احتمال ســیاه شدن وضعیت تهران و شهرهای 
قرمز طی چند هفته آتی، ادامه داد: امیدوارم اینطور نشود، اما این موضوع بستگی دارد که 
مسووالن سریعا اقدامی کنند و تصمیمات جدی بگیرند. اقدامات و محدودیت هایی را 
اعمال کنند. اقداماتی که در آذر ماه در کشور انجام شد و اعالم تعطیلی عمومی کنند. در 
این صورت شاید بتوانیم جلو پیشروی کرونا را بگیریم تا از مرحله قرمز به مرحله سیاه 
کرونایی نرسیم. بستگی به روند تصمیم گیری و اقدام از سوی مسئوالن دارد، اگر با همین 

روند پیش رود، ممکن است در شهرهای قرمز به وضعیت سیاه هم برسیم.
وی تاکید کرد: پیشــنهاد ما این است که در شــهرهای قرمز مانند تهران تعطیلی ها و 

ممنوعیت های جدی اتفاق افتد و باید این اتفاق بیفتد.
عمادی درباره احتمال افزایش مرگ و میرهای ناشــی از کرونا در کشور نیز اظهار کرد: 
واقعا دوست ندارم چنین پیش بینی هایی کنم، مردم خسته اند و دیگر تحمل اخبار ناگوار 
و ناامیدکننده را ندارند. با این حال واقعیت این است که اکنون مرگ و میر ما سه رقمی 
شده و حاالحاالها و حداقل تا دو سه هفته آینده  سه رقمی خواهد ماند. شرایط بعد از 

آن هم بستگی به تصمیماتی دارد که گرفته می شود و اقداماتی که انجام داده می شود.

مدیرعامل بانک دی:
گروه مالی دی بازوی قابل اتکای بانک

 در سودآوری است
مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی با مدیران و اعضای هیئت مدیره گروه مالی 

دی، بر لزوم حرکت گروه مالی بانک بر مدار سودآوری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراسم که با حضور سیدشمس الدین حسینی، 
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت 
بر اجرای سیاســت های اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، محمد باقری، 
مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های 
گروه مالی دی برگزار شــد، برات کریمی گروه مالی دی را بازوی قابل اتکای بانک در 

مسیر سودآوری دانست.
مدیرعامل بانک دی در این مراسم ضمن قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
گروه مالی دی در پیاده سازی و طراحی ساختار یکپارچه و منسجم در گروه مالی گفت: 
هدف از ایجاد گروه مالی دی، تقویت و بهینه سازی زنجیره ارزش گروه است تا با استفاده 

از این ظرفیت، دامنه و گستره خدمات قابل ارائه به ذی نفعان و جامعه تکمیل شود.
وی افزود: امیدوارم با یکپارچگی و تقویت زنجیره ارزش گروه مالی دی، شرکت های 
تابعه بتوانند عالوه بر شناسایی حوزه های مؤثر در خلق ارزش برای ذی نفعان، در مسیر 

بهره وری و افزایش سودآوری نیز گام های مؤثری بردارند.
کریمی با اشاره به لزوم تداوم موفقیت های کسب شده در شاخص های عملکردی بانک 
دی گفت: هدفمندســازی سرمایه گذاری ها و تکمیل زنجیره ارزش گروه و شرکت ها 
در حــوزه فعالیت های مالی یکی از اولویت های مهم بانک دی اســت تا از این طریق 

موفقیت های کسب شده در یک سال اخیر در حوزه های دیگر نیز تسری یابد.
وی یکپارچگی گروه مالی دی را راهکاری مؤثر در توسعه و بهبود فعالیت های کسب وکار 
دانست و تصریح کرد: با مدیریت یکپارچه و هدفمند گروه مالی دی در بازارهای پول و 
سرمایه، می توانیم استراتژی هدفمندی در بهره برداری از زنجیره ارزش افزوده ایجاد کنیم.
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با توجه به نشانه های مثبت از نشست کمیسیون مشترک  برجام مطرح شد:

نرخ دالر در انتظار ریزش
صفحه 8

4 امورزیربنایی

3 توسعه و بازار

5 تولید

 در صفحه هاي دیگر

پیشنهاد راه اندازی کالب هاوس بومی مطرح شد؛

رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال مطرح کرد:

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از آمادگی بخش خصوصی
 برای بازگشت برجام خبر داد

نگرانی از احتمال فیلترینگ پلتفرم پرطرفدار
 در ایران  

اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی
 و مانع تعدیل نیرو 

قطعات ساخت ایران روی میز مذاکره
 با خودروسازان خارجی

امروزه با رشد روزافزون تکنولوژی و ورود پلتفرم های مجازی  جدید مواجه هستیم 
به حدی که تا چندی پیش استفاده از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام 
مرســوم بود و امروز اپلیکیشــینی به نام» کالب هاوس« گوی سبقت را در فضای 
اجتماعی از دیگر رقبا ربوده است و بسیار مورد توجه افراد به ویژه شخصیت های...

رییس مرکز ملی پایش سیاســت ها و برنامه های اشتغال گفت: راه اندازی اورژانس 
کســب و کار، ناجی کســب و کارها و به تبع آن مانع تعدیل نیرو است و به کمک 

اطالعات جمع آوری شده سیاست های اشتغال نیز رصد و پایش می شود.

اگر برجام دوم به امضا برسد، این بار بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، بهتر می داند 
چگونه وارد تعامل برد-برد با شرکای تجاری خود شود. محمدرضا نجفی منش عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران، می گوید صنعت قطعه ســازی در ایران دیگر به مانند...

سرمقاله

مواضع ما و منافع ما؛ چرا مواضع ما 
در خدمت منافع جامعه نیست؟ 

   سجاد بهزادی  - روزنامه نگار
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 تحلیلگر

همکاری منطقه ای
 پیش نیاز توسعه اقتصادی

  وحید میرزائى

3

حجت االسالم سید حسن خمینی گفت: هیچ راهی جز بازگشت به 
مردم و هیچ چیزی برای کشور واجب تر از یک انتخابات پر شور 
و شامل نیست. انتخابات »شامل« یعنی باید همه در آن نماینده داشته 
باشند. شرط اول آن این است که بساط تنگ نظری و حذف برداشته 
شود. »تقسیم بر دو کردن« نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان و 
متملقانی می شود که اتفاقا به سخنانی که می گویند هم باور ندارند.
یادگار امام با تأکید بر اینکه راه حل مشکالت این است که به مردم 
برگردیم، گفت: هیچ راهی جز بازگشت به مردم و هیچ چیزی برای 
کشور واجب تر از یک انتخابات پر شور و شامل نیست. انتخابات 
شامل یعنی باید همه در آن نماینده داشته باشند. شرط اولش این 

است که بساط تنگ نظری حذف برداشته شود.
به گزارش جماران، حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی 
در دیدار با اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران که روز پنجشنبه 
در حسینیه جماران برگزار شد، طی سخنانی گفت: امروز مشکل 
اصلی کشور در حوزه اقتصادی معضل فقر، گرانی و بیکاری است. 
البته شاخص های بیکاری تا حّدی بهتر شده است ولی فقر، گرانی 

و تبعیض هنوز وجود دارد.
وی با اشاره به بی ثباتی در وضع اقتصادی موجود یادآور شد: ممکن 
است همه مشکالت یاد شده، وجود داشته باشد ولی مردم بتوانند 
روی سرمایه ای که دارند برنامه ریزی کنند اما در وضع کنونی شما 

نمی دانید در آینده چه اتفاقی می افتد.
یادگار امام افزود: امروز تقریبا قدرت خرید هر دهک جامعه نسبت 
به گذشــته، به انــدازه یک یا دو دهک پاییــن آمده و در مجموع 
توانمندی گروه های مختلف به اندازه وسع خودشان تنزل پیدا کرده 
است. افراد جامعه هم در کنار خودشان موج نارضایتی حاصل از 
بحث های اقتصادی را به خوبی لمس می کنند. این امر به مرور می 
تواند بحث حاشیه نشینی و بحث دوگانه فقیر و غنی پدید بیاورد 
و بحث فرار مغزها را در پی داشــته باشد و این تهدید هم شامل 
کســانی می شود که بیرون از ایران بازار بهتری برای سرمایه خود 
پیدا می کنند و  صاحبان مغزها، که می توانند با سرمایه خود بیرون 

از ایران زندگی کنند.
 وی با اشاره به آمار اخیری که در خصوص خروج روزانه پرستاران 
از کشور منتشــر شد، افزود: این مسأله در مورد مهندسین و سایر 
تحصیل کرده ها هم صادق است. این نشان می دهد که توان ملی ما 
به سمت بیرون می رود. همه این موارد نشانه های موج های اولیه 
فقر اقتصادی است. اگر خدای ناخواسته فقر اقتصادی در یکی دو 
نسل باقی بماند، ممکن است به موج های فقر فرهنگی منجر شود 
که آرام آرام ســطح دانش، سواد و تحلیل افراد پایین بیاید و سطح 
فرهنگی جامعه تنزل پیدا کند. در این شــرایط آمار جرم، اعتیاد و 

طالق باال نیز می رود که شــکاف های شدید خانوادگی و سایر 
عوارض را در پی می آورد.

وقتــی دین داران تصدی دنیا می کنند باید دنیا را بهتر از غیر دین 
داران بسازند

سید حسن خمینی تأکید کرد: دینداران وقتی تصدی دین مردم را 
دارند فقط مسئولیت آخرت را دارند ولی وقتی تصدی دنیا می کنند 
اگر نتوانند دنیا را خوب بسازند به دین هم لطمه زده اند. لذا وقتی 
دینداران تصدی دنیا می کنند باید دنیا را بهتر از غیر دینداران بسازند 

و یا حداقل مطابق و مشابه آنها اداره کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز با یک تنزل مواجه هســتیم 
که بخشــی از آن زاییده همان فقر است، ادامه داد: فقر باعث تنزل 
فرهنگ عمومی می شود و ممکن اســت اعتیاد را پدید بیاورد و 
خود اعتیاد به نوعی خروج از آداب اجتماعی را دامن می زند. ادب 
اجتماعی تابع هنجار است و انسان می خواهد خودش را به عنوان 
یک عنصر »به هنجار« نشان دهد. وقتی این قید در کار نباشد، طبیعتا 
انسان تن به خیلی کارها می دهد. یعنی کسی که برای او مهم نباشد 
جامعه در مورد او چه چیزی می گویند هر کاری می کند. چون از 
موانع اصلی نرفتن انسان ها به طرف ناهنجاری ها، قضاوت مردم 

در رابطه با ماست.
یادگار امام با اشــاره به نقش مهم »کنترل غیررسمی« اجتماعی در 
بازداشتن افراد از کارهای غیراخالقی، یادآور شد: به خاطر وجود 
همین عامل، در فضای مجازی که برخی افراد در پوشش ناشناس 
حرف هایی می زنند یا کارهایی می کنند که در فضای حقیقی-که 

او را می شناسند- این کار را نمی کنند.
  مشکالت ما خیلی زیاد است اما راه حل آنها این است که به 

مردم برگردیم
یــادگار امام ادامه داد: ما برای رخدادی که کاخ اســتبدادی را فرو 
ریخته و تحول عظیمی ایجاد کرده، خودباوری آورده، شــعارهای 
بسیار عمیقی دارد و نسلی را متحول کرده بسیار احترام قائل هستیم. 
اما این امر آیا به این معنا است که از هرچه واقع شد باید دفاع شود؟! 
این مغالطه خیلی بزرگی است که فکر می کنند دست گذاشتن روی 
دو یا ســه نقطه ی ضعف به معنای نفی عظمتی است که صورت 
گرفته و پدید آورندگان آن با نیت های خیر در صدد پدید آوردن 

این بنای بزرگ بوده اند.
وی یادآور شــد: مشکالت ما خیلی زیاد است اما راه حل آنها این 
است که به مردم برگردیم و به خواسته آنها تن بدهیم. البته ممکن 
است آنچه که مردم می خواهند مطابق خواسته شخص من نباشد. 
من تالش می کنم آنها را راضی کنم که این حرف درســت است. 
هیچ راهی جز بازگشت به مردم و هیچ چیزی برای کشور واجب 

تر از یک انتخابات پر شور و شامل نیست. انتخابات »شامل« یعنی 
باید همه در آن نماینده داشته باشــند. شرط اول آن این است که 
بســاط تنگ نظری و حذف برداشته شــود. »تقسیم بر دو کردن« 
نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان و متملقانی می شود که اتفاقا 

به سخنانی که می گویند هم باور ندارند.
 معنا ندارد که با نگاه تنگ نظرانه گروه هایی را از حق حضور 

در انتخابات محروم کنند
سید حسن خمینی تأکید کرد: بنده چه اولویتی نسبت به شما دارم 
کــه یکی را راه بدهم و یکــی را راه ندهم؟! قانون هم اگر جلوی 
حقوق مردم را می گیرد، قانون غلطی است و باید به سمت اصالح 
آن رفت. ضمن اینکه با قانون هــای موجود، به خصوص قانون 

اساسی، به راحتی می شود حقوق عمومی مردم را احیاء کرد.
وی با انتقاد شدید از ردصالحیت شمار قابل توجهی از کاندیداهای 
انتخابات شــورای شهر پیش رو، گفت: معنا ندارد که با نگاه تنگ 
نظرانــه گروه هایی را از حق حضور در انتخابات محروم کنند. به 
چه حقی می توان پذیرفت که چند نفر با سلیقه خاص حق مردم 
برای حضور نماینده شان را نادیده بگیرند؟! به خصوص آنکه اساسا 

شوراهای شهر و روستا نهادهایی اجتماعی و غیرسیاسی هستند.
وی افزود: اگر خود مردم تصمیم به مبارزه و مقابله بگیرند در صف 
می ایستند و حتی فقر را هم تحمل می کنند. در زمان دفاع مقدس 
یک نفر هم بابت گرانی و کمبودها غّر نزد، چرا که روســتایی و 
شــهری این جنگ را جنگ خودشان می دانستند. سربازی که در 
جبهه اســت به شرطی تفنگش شــلیک می کند که وقتی نامه از 
شهرش می آید مادرش بگوید کل روستا و کل کوچه برای تو آش 
نذری پخته اند و در چشم مردمش، قهرمان باشد. اآلن هم اصال مهم 
نیست چه کسی رئیس جمهور می شود؛ بلکه مهم این است که این 
مردم او را رئیس جمهور کنند. اتفاقا فقط کسی که مردم او را رئیس 
جمهور کنند می تواند به خوبی مقابل آمریکا بایستد و عزتمندانه 

منافع ملی را تأمین کند.
 انتخابات پر شور از نان شب واجب تر است

 یادگار امــام اظهار کرد: برای رفع بیکاری، فقر و حتی مســائل 
اجتماعی از نان شــب واجب تر این اســت که ما به سمت یک 
انتخابات پر شور برویم. اینکه چه کسی انتخاب می شود، بُعد دوم 
قضیه است. اما معنا ندارد که به لوازم آن تن ندهیم و بعد هم بگوییم 
»می خواهیم؛ اما امکانش نیست«. »دوستی با پیلبانان یا مکن یا طلب 
کن خانه ای در خورد پیل«. لذا من فکر می کنم هیچ امری واجب 
تر از بازگشت به این شعار امام نیست که »همه با هم«. اول انقالب 
این شعار سرتیتر آرم جهاد سازندگی قرار گرفت. به صورت »تنها« 
کاری پیش نمی رود ولی اگر دســت هایمان در هم افتاد همه کار 

می توانیم بکنیم.
وی ادامــه داد: ایــران، خیلی بزرگ اســت؛ تمــدن و تاریخ این 
کشورخیلی عزیز و بزرگ است و در حّد یک، دو یا سه نفر نیست. 
البته این ایران با تشیع عزیزتر شده، تشیع در این خانه شکل گرفته 
و اسالم در این خانه قوام پیدا کرده است. جمع »ملیّت« با »دیانت« 
کار بزرگی کرده است. به نظر من تردید نباید کنیم و باید به گذشته 
خودمان افتخار کنیم و می کنیم. به وضع موجودمان باید معترض 

باشیم و هستیم، البته باید هم به آینده امیدوار باشیم و همت کنیم.
  به یک گام جلوتر توجه کنیم و راهش تحول بنیادین فرهنگی 

است
سید حسن خمینی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اگرچه حل 
بخش زیادی از معضالت فرهنگی منوط به حل مشکالت اقتصادی 
است، اما بخش دیگر مشکالت به خاطر این است که هنوز به این 
واقعیت توجه نشده اســت که اگرچه تا برهه هایی از تاریخ می 
توانستیم با ایجاد محدودیت ها و بگیر و ببند مصونیت فرهنگی 
ایجاد کنیم، اما امروز دیگر نمی شــود این رویکرد را ادامه داد؛ چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، امکان نــدارد! ماهواره را منع کردیم، اما 
امروز هست! بعد گفتیم تماس های تصویری نباشد؛ اما آن هم آمد! 
تلگرام را فیلتر کردیم؛ آن هم هســت! یعنی واقعیت این است که 
امکان محدود کردن نیست. من بعضی وقت ها از ممیزی هایی که 
در کتــاب ها صورت می گیرد، خنده ام می گیرد. برای یک کتاب 
500 نســخه ای چه بگیر و ببندهایی داریم، اما بعدا نسخه پی دی 
اف بدون سانســور آن 60 تا 70 هزار بار خوانده می شود! باید به 
نوع دیگری از مدیریت تن داد و مصونیت را این بار نباید از زاویه 
محدودیت رفت و به نوع دیگری باید وارد این فضا شد. آن وقت 

او خودش را تحمیل می کند و ما همیشه از عقب سر می دویم.
وی با تأکید بر اینکه آینده پژوهی در همه امور کشــور ما واجب 
است، اظهار داشت: هم در اقتصاد و هم در فرهنگ و سیاست 10 
ســال آینده را ببینیم. فقط مملکت ما دچار این معضالت نیست. 
سنت ما، هم ملی و هم مذهبی است و امروز به خاطر تضعیف آن 
ناراحت هستیم ولی بقیه دنیا هم گرفتار همین شده اند. از همین رو، 
توجه به اقتضائات شرایط جدید در عرصه فرهنگ اصال به معنای 
ولنگاری و تسلیم نیست، بلکه به معنای آینده نگری است و نشان 

می دهد که ما به یک گام جلوتر از جایگاه فعلی توجه کنیم.
وی در پایان با تأکید بر تحقق تحول بنیادین فرهنگی در کشــور، 
یادآور شد: چه اتفاقی افتاد که موج ارزش های انقالب اسالمی در 
زمان خود تا اوج جوامع دنیا رفت؟ چون ما الگوی یک حکومت 
دینی، مردمی و جهادگر مقابل استکبار شدیم؛ امروز باید این الگو 

را مجددا بسازیم.

یک کارشناس مســایل بین الملل گفت: آنچه اکنون در در وین در 
حال انجام است، مانوری برای سنجش دو طرف ایران و آمریکا و اثر 
گذاری آنها بر محیط بازی در هر کشور است، از این رو باید منتظر 

ماند دید چه می شود.
مهدی مطهرنیا، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جدی شدن مذاکرات 
ایران و 1+4 گفت: ماهیت پرونده ایران و آمریکا با محوریت پرونده 
هســته ای نشان می دهد که این پرونده کاری کوتاه مدت نیست. به 
عالوه رفتار حکومت ایران و دولت فدرال در واشنگتن نشان می دهد 

که آنها در پی ایجاد فضایی هستند تا در پرتو پرونده هسته ای، زمینه 
های موفقیت خود را نه به عنوان مذاکرات عادی بلکه به عنوان یک 

نبرد حیثیتی دنبال کنند. 
وی ادامه داد: پرونده هســته ای نقطه کانونی مســایل میان ایران و 
آمریکاســت و خود پرونده اکنون حدود دو دهه اســت که از ابعاد 
متفاوت بین المللی در شاخه های گوناگون برخوردار شده است و 
آنچه ماهیت پرونده نشان می دهد این است که این پرونده در بستر 
روابط ایران و آمریکا اهمیت دارد. اگر یک پرونده  20 ســال طول 

کشیده است، پس مسایل دیگر به زعم آمریکا می تواند در چارچوب 
استمرار مذاکرات با ایران در پرونده هسته ای مطرح شود در حالی که 
ایران موضوع مذاکرات در مسائل دیگر از نقطه نظر آمریکا را قبول 
ندارد. وی اظهار کرد در این وضعیت آمریکا به کمیســیون مشترک 
برجام امید دارد که در وین برگزار می شــود و بعد از خروج آمریکا 
از برجام با بازگشت آمریکا به ساز و کار 1+5 این نشست تخصصی 
زمینه ســاز گرایش به مذاکرات اســت.  این کارشناس مسائل بین 
الملل گفت: نفس بازگشــت ایران پای میز مذاکرات با آمریکا گامی 

به جلو است. حضور همزمان نمایندگان دو طرف و احتمال مذکرات 
غیرمستقیم هم که مورد توجه محافل سیاسی است با وجود اینکه یک 
گام مثبت است، مبین این است که دوباره ایران و آمریکا به سرخط 

اول پیشابرجام برگشته اند.
مطهرنیا ادامه داد: در نتیجه مذاکرات 15 ســاله توافقی تحت عنوان 
برجام به دست آمد اما در نهایت آمریکا از آن خارج شد و بی اعتمادی 
بین دو طرف بیشتر و بیشتر شد و اکنون مشخص نیست که اگر بر سر 

بازگشت به برجام به نتیجه برسند می توان اعتماد کرد یا نه.

مطهرنیا: 
مسائل میان ایران و آمریکا چیزی نیست که یک شبه به حل آن امید داشت

سید حسن خمینی در دیدار با اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران

بساط تنگ نظری و حذف در انتخابات برداشته شود

عراقچی از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام و توافق برای ادامه 
گفت وگوهای تخصصی خبر داد

نشانه های حرکت آمریکا
 به سمت برداشتن تحریم ها
 دومین جلسه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون مشترک 
 برجام که از روز سه شنبه در وین از سر گرفته شده بود، در روز 

جمعه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، ارائه گزارش رایزنی های فنی صورت گرفته 
در جلسات گروه های کارشناسی ''لغو تحریم'' و ''هسته ای'' 
مهمترین دستورکار این نشست بود.  نمایندگان اتحادیه اروپا به 
عنوان هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی، نتیجه رایزنی 
های کارشناسان ایران و کشورهای 4+۱ را به اعضای کمیسیون 

مشترک گزارش نمودند. 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین جزئیاتی را 
درباره برگزاری جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام اعالم 

کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین در صفحه توییترش به جزئیات جلســه کمیسیون مشترک 
برجام اشــاره کرده و نوشــت: اعضای کمیسیون مشترک یک 
ســاعت دیگر دیدار خواهند کرد. جلسه احتماال خیلی طول 
نخواهد کشید. کاری که باید انجام شود، ارزیابی کلی فعالیت 

های این هفته و تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی است. 
جوزپ بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هم شب 
گذشته در بیانیه ای درباره این نشست که در وین برگزار خواهد 
شــد، آورده بود: انریکه مورا، معاون مدیرکل و دبیر سیاســی 
ســرویس اقدامات خارجی اروپا ریاست این جلسه را بر عهده 

خواهد داشت.
در این بیانیه مطرح شد: نمایندگان ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، 

چین و روسیه در این نشست شرکت خواهند کرد.
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